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ATOS LEGISLATIVOS 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 130, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2022. 

Institui o Programa Família Guardiã no 

Município de Araguaína-TO e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

fundamentado na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, APROVOU e Eu SANCIONO a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Institui o Programa Família Guardiã - PFG no 

âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, como 

parte integrante da política municipal de atendimento aos 

direitos da criança e do adolescente em Araguaína, 

atendendo ao que dispõe o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, Lei 8.069/1990 e suas alterações, o 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 

da Criança e Adolescente à convivência Familiar e 

Comunitária e a Lei Federal nº 13.257/2016, que institui o 

Marco Legal da Primeira Infância. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA manterá 

acompanhamento constante e fiscalização do Programa 

Família Guardiã - PFG, bem como o registro atualizado do 

mesmo. 

Art. 2º O Programa Família Guardiã - PFG fica vinculado 

à Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão 

responsável pela coordenação, execução e avaliação do 

programa. 

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - família natural ou biológica: comunidade formada por 

pais, mães e/ou qualquer deles(as) e seus/suas 

descendentes; 

II - família extensa ou ampliada: aquela que se estende 

para além da unidade pais, mães e/ou filhos ou da unidade 

do casal, formada por parentes próximos(as) com os(as) 

quais a criança e/ou adolescente convive e mantém vínculos 

de afinidade e afetividade; 

III - família guardiã: família extensa ou ampliada 

participante do Programa Família Guardiã; 

IV - família substituta: aquela que recebe crianças, 

adolescentes ou grupos de irmãos(ãs) mediante guarda 

judicial provisória ou definitiva, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica destes nos termos 

da lei. 

V - convivência familiar e comunitária: o direito 

assegurado às crianças e aos adolescentes de terem 

condições protegidas e saudáveis para o seu 

desenvolvimento e estabilidade nas seguintes dimensões do 

indivíduo e da sociedade: físico, psíquico e social, em que 

se pressupõe a existência da família e da comunidade, como 

espaços capazes de propiciar à criança e ao adolescente a 

proteção e a efetivação dos direitos próprios à condição da 

pessoa em desenvolvimento, tendo como matriz o art. 227 

da Constituição Federal de 1988, que impõe à família, à 

sociedade e ao Estado o dever de assegurar o direito à vida, 

à saúde e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. Fica vedada a inclusão da família 

natural ou biológica de crianças e/ou adolescentes no 

programa, por serem, originariamente, detentores do poder 

familiar, devendo as excepcionalidades serem analisadas 

pela equipe técnica do Programa. 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA FAMÍLIA GUARDIÃ 

Art. 4º O Programa Família Guardiã – PFG é um 

instrumento que visa garantir a crianças e adolescentes a 

convivência familiar e comunitária, mantendo-os ou 

reintegrando-os à família extensa e/ou ampliada, visando 

evitar ou reduzir os impactos do rompimento de vínculos 

causados pelo afastamento destes de sua família natural em 

virtude de situação de risco pessoal ou social decorrente de 

abandono, negligência familiar, violência ou opressão de  

qualquer natureza, mediante decisão judicial provisória. 

§1º O Programa Família Guardiã – PFG configura-se 

como medida de proteção excepcional e provisória, devendo 
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ser prioritária ao acolhimento institucional, conforme §1º, art. 

34 do ECA.   

§2º O previsto no caput deste artigo será efetivado por 

meio de: 

I - concessão de subsídio financeiro que possibilite o 

custeio de despesas geradas com os cuidados das crianças 

e adolescentes inseridos(as) em famílias que não 

disponham de recursos financeiros suficientes para o 

provimento de suas necessidades básicas.  

II - acompanhamento e apoio técnico necessários à 

superação da situação vivida pelas crianças e adolescentes, 

contribuindo para que se adaptem à nova realidade familiar 

ou preparando-os(as) para a reintegração à família natural.  

§3º É condição indispensável a apresentação do termo 

de guarda judicial para a inclusão da família no programa.  

Art. 5º O Programa Família Guardiã atenderá crianças e 

adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, inseridos em 

medida protetiva de acolhimento prevista no inciso VIII, do 

art. 101 do ECA, por determinação de autoridade judiciária 

competente.  

CAPÍTULO III 

DAS ETAPAS NECESSÁRIAS 

Art. 6º O Programa Família Guardiã seguirá, 

obrigatoriamente, as seguintes etapas:  

I - manifestação de interesse; 

II - reunião informativa; 

III - apresentação e análise de documentos; 

IV - estudo psicossocial; 

V - devolutiva; 

VI - assinatura do Termo de Adesão;  

VII - acompanhamento. 

Seção I 

Da Manifestação de Interesse 

Art. 7º As famílias interessadas em acolher crianças e 

adolescentes, nos termos do Art. 4º, poderão manifestar-se 

nesse sentido ao serem acionadas pelos profissionais de 

quaisquer dos entes da rede de proteção à criança e ao 

adolescente. 

Parágrafo único: Nos casos em que as famílias extensas 

manifestarem interesse através de demanda espontânea, a 

equipe técnica do Programa comunicará a autoridade 

judiciaria competente, com a finalidade de atestar que a 

situação atende ao disposto no Art. 4º. 

Art.  8º A manifestação do interesse dar-se-á por meio do 

preenchimento de formulário próprio, presencialmente, nos 

casos do Parágrafo Único, Art. 7º, na Secretaria Municipal 

de Assistência Social. O mencionado formulário 

contemplará, entre outras informações: 

I - dados pessoais: nome completo, data de nascimento, 

estado civil, dados da companheira ou do companheiro, 

quando for o caso; 

II - endereço completo e informações para contato, como 

e-mail e telefones; 

III - composição familiar: filhos (nome e idade) e outros 

moradores da residência (nome, idade e 

vinculação/parentesco); 

IV - informações gerais a respeito da criança, 

adolescente ou grupo de irmãos que deseja acolher; 

V - motivo(s) do interesse em acolher; 

VI - indicação de como soube do PFG. 

Art. 9º Ao manifestarem interesse para participação no 

Programa, as famílias deverão ser informadas dos requisitos 

necessários, quais sejam: 

I - o(a) responsável familiar deve ser pessoa maior de 18 

anos, sem restrição quanto ao gênero e ao estado civil; 

II - concordância de todos os membros maiores de 18 

anos do núcleo familiar; 

III - residir no município de Araguaína-TO enquanto 

perdurar a participação no Programa Família Guardiã; 

IV - disponibilidade de tempo e interesse por parte dos 

membros da família em ter sob sua responsabilidade 

crianças e/ou adolescentes, zelando pelo seu bem-estar; 

V - parecer psicossocial favorável emitido pela Equipe 

Técnica do Programa; 
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VI - todos os membros maiores de idade da família 

devem apresentar atestado de antecedentes criminais; 

VII - atestado de Saúde Física e Mental de todos os 

membros maiores de idade do núcleo familiar; 

VIII - não ter nenhum membro da família que resida no 

domicílio envolvido com o uso abusivo de álcool, uso de 

drogas ou de substâncias assemelhadas; 

IX - comprovar renda familiar; 

X - possuir espaço físico adequado na residência para 

acolher a criança ou adolescente. 

Seção II 

Da Reunião Informativa 

Art. 10. Após o preenchimento do formulário, a equipe 

técnica do Programa Família Guardiã realizará reunião para 

apresentação detalhada do mesmo junto à família 

interessada, visando esclarecer todas as obrigações que 

serão assumidas quando do recebimento da criança e/ou 

adolescente ou grupo de irmãos, devendo serem 

explicitamente informados de que a guarda obriga a 

prestação de assistência material, moral e educacional à 

criança e ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, conforme art. 33 

do ECA. 

§1º O encontro deve realizar-se de maneira 

individualizada, considerando a criança e/ou adolescente ou 

o grupo de irmãos. 

§2º A família deve ser informada quanto à distinção entre 

o Programa Família Guardiã, o Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora, a adoção, o programa de 

apadrinhamento afetivo e outros programas ou iniciativas 

semelhantes. 

§3º Durante qualquer etapa, a equipe do Programa 

Família Guardiã poderá solicitar o agendamento de uma 

reunião para tratarem do processo em andamento. 

SEÇÃO III 

Da Análise Documental 

 

Art. 11. Após a realização da reunião mencionada no Art. 

10, deverão ser solicitados, de todos os membros da família 

interessada, os seguintes documentos: 

I - Carteira de Identidade; 

II - CPF; 

III - Certidão de Nascimento ou Casamento (quando for 

o caso); 

IV - comprovante de residência; 

V - Certidão de Antecedentes Criminais para os membros 

maiores de 18 anos; 

VI - comprovante de vínculo trabalhista com 

apresentação de carteira de trabalho, contrato trabalhista ou 

equivalente; 

VII - comprovante de renda, se aposentado ou 

pensionista; 

VIII - dados bancários;  

IX - laudo médico e psicológico para os membros da 

família maiores de 18 anos; 

Parágrafo único. Os documentos solicitados têm a 

finalidade de comprovar o atendimento aos requisitos do art. 

9º. 

Art. 12. Os documentos apresentados deverão ser 

originais ou cópias legíveis e autenticadas. 

Art. 13. O documento mencionados no inciso V deve ter 

sido emitido, no máximo, nos últimos 45 dias anteriores à 

sua apresentação. 

Seção IV 

Do Estudo Psicossocial 

Art. 14. O estudo psicossocial envolverá todos os 

membros da família e será realizado através de visitas 

domiciliares, entrevistas, contatos colaterais e observação 

das relações familiares e comunitárias. 

Art. 15. No estudo psicossocial serão considerados, 

dentre outros quesitos, o local de moradia, o espaço físico, 

o ambiente familiar, a motivação, os vínculos afetivos e 

parentais existentes e o preparo para o exercício da guarda 

de crianças e adolescentes. 
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Art. 16. No estudo psicossocial, a equipe técnica do 

programa indicará o número de crianças e adolescentes que 

a família extensa ou ampliada poderá receber, considerando 

a situação da criança ou do adolescente e também da família 

guardiã. 

Parágrafo único. Os grupos de irmãos serão colocados 

sob a guarda da mesma família, ressalvada a comprovada 

existência de risco de abuso ou outra situação que justifique 

plenamente a excepcionalidade de solução diversa, 

procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento 

definitivo dos vínculos fraternais, nos termos do art. 28, § 4º 

da Lei Federal nº 8.069/90. 

Seção IV 

Da Devolutiva e do Termo de Adesão 

Art. 17. Após a emissão do parecer psicossocial, caso 

este seja favorável à inclusão da família no Programa, esta 

assinará um Termo de Adesão ao Programa e, em casos 

negativos, as famílias candidatas serão informadas 

mediante reunião com a equipe técnica do Programa. 

Parágrafo único. A falta de condições materiais não é 

motivo para que a criança ou o adolescente deixe de ser 

colocado(a) sob a guarda da família extensa ou ampliada, 

cabendo a inclusão desta, em caráter prioritário, em 

programas oficiais de auxílio. 

Art. 18. Nos casos em que o parecer não for favorável à 

inclusão da família interessada no Programa, esta poderá, 

mediante solicitação, ser informada das causas que levaram 

à decisão.  

Art. 19. O Termo de Adesão será emitido pela equipe 

técnica do Programa para a família considerada apta a 

participar do mesmo, após o término do processo de 

avaliação. 

Parágrafo único. A família guardiã assinará o Termo de 

Adesão manifestando sua compreensão quanto ao 

Programa, bem como a concordância e aceitação em seguir 

as diretrizes e normas que regulamentam o PFG, assim 

como as obrigações e compromissos assumidos a partir de 

sua inserção. 

Seção IV 

Do Acompanhamento 

Art. 20. A permanência da família no Programa Família 

Guardiã está condicionada ao acompanhamento familiar por 

parte da equipe do Programa.  

I - Para fins desta Lei, entende-se como 

acompanhamento familiar o processo sistemático e 

continuado em que é imprescindível a elaboração de Plano 

de Acompanhamento Individual (PIA), pactuado entre os(as) 

integrantes da família e a equipe técnica do Programa. 

II - O acompanhamento familiar, enquanto processo 

destinado às famílias, deve evitar centralizar os 

atendimentos somente na figura dos(as) guardiões(ãs). As 

crianças, adolescentes ou os grupos de irmãos(ãs) 

envolvidos(as) deverão ser escutados(as), de forma 

qualificada, a respeito de sua experiência de convivência 

com os(as) guardiões(ãs) e com os demais membros(as) da 

família, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau 

de compreensão. 

Art. 21. A família extensa ou ampliada terá 

responsabilidade familiar pelas crianças e adolescentes 

protegidos, nos seguintes termos: 

I - prestar assistência material, moral, educacional e 

afetiva à criança e ao adolescente, conferindo ao seu 

detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, 

nos termos do artigo 33, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

II - prestar informações sobre a situação da criança e do 

adolescente protegido à equipe técnica responsável; 

III - participação nas capacitações e encontros que 

venham a ser propostos pela equipe do Programa; 

IV - envolvimento no fiel cumprimento do Plano de 

Acompanhamento Familiar; 

V - contribuir na preparação da criança para futuro 

retorno à família natural, sempre sob orientação técnica dos 

profissionais do Programa. 

Parágrafo único. O descumprimento das obrigações 

previstas neste artigo, bem como as estabelecidas pelo 

Poder Judiciário no processo de guarda, implicará o 

desligamento da família do Programa Família Guardiã, com 

a imediata comunicação ao Poder Judiciário e ao Ministério 

Público para tomada das medidas cabíveis. 
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Art. 22. Nos casos de inadaptação, a família procederá à 

desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos 

cuidados da criança ou adolescente protegido até novo 

encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade 

judiciária. 

Parágrafo único. Nos casos em que a equipe do 

Programa identificar ou for informada por terceiros de que a 

criança ou adolescente está sendo vítima de qualquer tipo 

de violação de seus direitos ou, ainda, de que a adaptação 

à família é inviável, deverá relatar fundamentadamente ao 

Juizado responsável para que este adote as medidas 

cabíveis. 

Art. 23. Caberá à equipe técnica do programa 

acompanhar, com atendimento psicossocial, as crianças e 

adolescentes acolhidos, bem como a família guardiã e a 

família natural. 

Parágrafo único. A equipe técnica do Programa, a cada 

semestre e sempre que solicitada, enviará ao Judiciário 

relatório de acompanhamento para avaliação da 

manutenção da família neste. 

Art. 24. A inclusão da criança ou adolescente no 

Programa Família Guardiã dependerá do deferimento da 

guarda pela autoridade judiciária competente. 

Parágrafo único. A duração da guarda varia de acordo 

com a situação apresentada, podendo ser interrompida e/ou 

prorrogada por ordem judicial. 

Art. 25. A aplicação dos recursos referentes ao subsídio 

financeiro recebido pela família participante do Programa 

Família Guardiã, a que faz menção o CAPÍTULO IV desta 

Lei, dar-se-á em consonância aos objetivos e metas 

pactuadas no Plano de Acompanhamento Individual (PIA) e 

firmadas no termo de adesão assinado pelos(as) 

guardiões(ãs) no ato de inclusão no programa.  

Parágrafo único. O acompanhamento da utilização dos 

recursos financeiros do subsídio recebido pela família é 

inerente ao PIA. 

CAPÍTULO III 

DO DESLIGAMENTO E DA REINTEGRAÇÃO 

Art. 26. São motivos para o desligamento do PFG: 

 I - o descumprimento injustificado de cláusula(s) 

estabelecidas no termo de adesão; 

II - o descumprimento injustificado de condicionalidades 

pactuadas no plano de acompanhamento individual (PIA); 

III - o atingimento da maioridade pelas crianças e/ou 

adolescentes em situação de guarda vinculados(as) ao 

programa; 

IV - a reintegração da criança ou adolescente à família 

natural, mediante decisão judicial; 

V - o não atendimento das responsabilidades elencadas 

no Art. 21 desta Lei; 

VI - a decisão judicial que altere o(a) responsável pela 

guarda da criança ou adolescente; 

VII - a decisão judicial que altere o caráter provisório da 

guarda da criança ou adolescente; 

Parágrafo único. Havendo necessidade de reavaliação 

da guarda judicial, poderão ocorrer situações de suspensão 

temporária do benefício até que se confirme a manutenção 

ou a alteração da guarda por parte da autoridade judicial. 

CAPÍTULO IV 

DO SUBSÍDIO 

Art. 28. A família incluída no Programa de Família 

Guardiã receberá um subsídio financeiro, equivalente a um 

salário mínimo de referência nacional, para custeio de 

despesas relativas a alimentação, vestuário, lazer, higiene, 

material escolar e outras despesas que sejam essenciais 

para o bem-estar físico, mental e social da criança e/ou 

adolescente acolhido(a). 

Parágrafo único. As famílias que acolherem grupo de 

irmãos receberão um salário mínimo de referência nacional 

acrescido de meio salário mínimo a partir da segunda 

criança ou adolescente acolhido(a). 

Art. 29. A participação dos(as) guardiões(ãs) em outros 

programas de transferência de renda municipal, estadual ou 

federal não inviabiliza a participação da família no Programa 

Família Guardiã. 

Art. 30. Enquanto perdurar a participação das famílias no 

Programa, estas deverão passar pela análise documental e 

estudo psicossocial a cada 06 meses, respeitado o caráter 

temporário da medida. 

Art. 31. O Programa Família Guardiã será financiado com 

recursos públicos advindos das seguintes fontes: 
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I - Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA); 

II - Tesouro Municipal. 

Art. 32. O acompanhamento e a fiscalização da execução 

das ações do Programa Família Guardiã, bem como a 

fiscalização da aplicação dos recursos serão realizados 

pelos órgãos de controle público, principalmente da área da 

política da criança e do adolescente e, especialmente, pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

(CMDCA), que poderá expedir resoluções para o 

cumprimento da Politica Municipal de Atendimento aos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 33. Os fluxos, bem como a documentação padrão do 

programa, serão definidos e atualizados pela coordenação 

do mesmo. 

Art. 34. A definição das metas e respectivos recursos 

financeiros do programa ficam condicionados à 

disponibilidade orçamentária das fontes financiadoras. 

Parágrafo único. No caso dos recursos advindos do FIA, 

qualquer alteração nos padrões de financiamento do 

programa fica condicionada à deliberação do CMDCA. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35. As leis orçamentárias do município consignarão 

os recursos previstos nesta Lei, especialmente os 

determinados pela Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as 

medidas administrativas necessárias à execução desta Lei. 

Art. 37.   Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 09 

DE DEZEMBRO DE 2022. 

Dispõe sobre o Reordenamento do Serviço de 

Acolhimento Familiar para Crianças e 

Adolescentes denominado Família Acolhedora 

no município de Araguaína e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO 

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 

fundamentado na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, APROVOU e Eu SANCIONO a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Revoga a Lei nº 2.733, de 05 de maio de 2011, e 

as alterações trazidas pela Lei nº 2.986, de 28 de dezembro 

de 2015, e reordena  o Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora – SFA, atendendo ao que dispõe a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social, a saber, a garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes prevista no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/1990) e em suas 

alterações, no Plano Nacional de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito da Criança e Adolescente à convivência 

Familiar e Comunitária e na Lei Federal nº 13.257/2016, que 

institui o Marco Legal da Primeira Infância. 

Art. 2º O Serviço Família Acolhedora – SFA fica vinculado 

à Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão 

responsável pela coordenação, execução, avaliação e 

divulgação do serviço. 

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - família natural ou biológica: comunidade formada por 

pais, mães e/ou qualquer deles(as) e seus/suas 

descendentes; 

II - família extensa ou ampliada: aquela que se estende 

para além da unidade pais, mães e/ou filhos ou da unidade 

do casal, formada por parentes próximos(as) com os(as) 

quais a criança e/ou adolescente convive e mantém vínculos 

de afinidade e afetividade; 

III - família substituta: aquela que recebe crianças, 

adolescentes ou grupos de irmãos(ãs) mediante guarda 
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judicial provisória ou definitiva, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica destes nos termos 

da lei. 

IV - convivência familiar e comunitária: o direito 

assegurado às crianças e aos(às) adolescentes de terem 

condições protegidas e saudáveis para o seu 

desenvolvimento e estabilidade nas seguintes dimensões do 

indivíduo e da sociedade: física, psíquica e social, em que 

se pressupõe a existência da família e da comunidade como 

espaços capazes de propiciar à criança e ao adolescente a 

proteção e a efetivação dos direitos próprios à condição da 

pessoa em desenvolvimento, tendo como matriz o art. 227 

da Constituição Federal de 1988, que impõe à família, à 

sociedade e ao Estado o dever de assegurar o direito à vida, 

à saúde e à convivência familiar e comunitária. 

CAPÍTULO II 

DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 

Art. 4º O SFA tem por objetivo acolher e atender crianças 

e adolescentes do Município de Araguaína, que estejam em 

situação de risco pessoal ou social em razão de abandono, 

negligência familiar, violência ou opressão de qualquer 

natureza, afastados(as) do convívio familiar por período 

temporário. O serviço configura-se como medida de 

proteção excepcional e provisória, sendo prioritária ao 

acolhimento institucional, conforme §1º, art. 34 do ECA.   

Parágrafo único. A inclusão da criança ou adolescente no 

SFA ocorrerá sempre mediante determinação judicial. 

Art. 5º O serviço atenderá crianças e adolescentes de 0 

a 18 anos incompletos, inseridos em medida protetiva de 

acolhimento prevista no inciso VIII, do art. 101 do ECA, por 

determinação de autoridade judiciária competente, mediante 

a expedição do termo de guarda provisória. 

§ 1º Crianças de 0 a 6 anos terão prioridade no 

atendimento, em atenção ao disposto na Lei Federal nº 

13.257/2016. 

§ 2º A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional à(s) criança(s) e ao(às) adolescente(s), 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais, conforme art. 33 do ECA. 

Art. 6º O Serviço integrará o Plano Plurianual de 

Assistência Social, garantindo proteção integral a crianças e 

adolescentes, além de: 

I - garantir o direito fundamental à convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes, possibilitando a 

reconstrução e o fortalecimento dos vínculos, bem como o 

rompimento do ciclo de violações de direitos; 

II - atuar em conjunto com os demais atores do Sistema 

de Garantia de Direitos para promover o acolhimento, em 

família acolhedora, de crianças e adolescentes afastados 

temporariamente de suas famílias naturais ou 

extensas/ampliadas, por meio da medida de proteção 

prevista no art. 101, inciso VIII, do ECA, determinada pela 

autoridade competente, para garantir a proteção integral 

preconizada pelo mencionado Estatuto; 

III - proporcionar atendimento individualizado a crianças 

e adolescentes afastados(as) de suas famílias naturais ou 

extensas/ampliadas, tendo em vista o retorno às suas 

respectivas famílias, quando possível, ou a inclusão em 

família substituta; 

IV - contribuir para a superação da situação vivida por 

crianças e adolescentes, com menor grau de sofrimento e 

perda, preparando-os(as) para a reintegração familiar, para 

a colocação em família substituta ou para a vida autônoma, 

no caso dos(as) adolescentes; 

V - articular com a rede socioassistencial e com as 

demais políticas públicas a potencialização do cuidado e da 

proteção por parte das famílias acolhedoras e das famílias 

naturais e extensas; 

VI - garantir o direito à vida e ao desenvolvimento 

saudável e harmonioso em condições dignas de existência, 

bem como ao desenvolvimento biopsicossocial; 

Parágrafo único. A colocação em família substituta de 

que trata o Inciso III dar-se-á por meio das modalidades de 

tutela, guarda ou adoção, sendo os procedimentos de 

competência exclusiva do Juizado da Infância e Juventude, 

conforme preconiza o art. 28 do ECA. 

Art. 7º O SFA terá o envolvimento de profissionais da 

área de psicologia e de serviço social, para atendimento 

direto às famílias e às crianças e adolescentes, sobretudo 

preparando-os(as) para o desligamento da situação de 
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acolhimento e para o retorno dos acolhidos à família  natural 

ou sua inclusão em família substituta. 

Parágrafo único. A Equipe Técnica do SFA encaminhará 

periodicamente ao Juiz da Infância e Juventude relatório 

circunstanciado referente à situação da(s) criança(s) ou 

adolescente(s) e de seus familiares, via sistema eletrônico - 

Processo Judicial Eletrônico (E-PROC).  

Art. 8º A Gestão do Serviço de Acolhimento Familiar é de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, que contará com a articulação e o envolvimento dos 

atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do 

adolescente, notadamente: 

I - Poder Judiciário; 

II - Ministério Público; 

III - Defensoria Pública; 

IV - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

V - Conselho Tutelar; 

VI - Conselho Municipal de Assistência Social; 

VII - entidades não governamentais que atuam na 

promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Art. 9º O SFA deverá ser inscrito no Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e 

reavaliado, no máximo, a cada 2 (dois) anos, para renovação 

da autorização de funcionamento, nos termos do §3º, art. 90 

do ECA, podendo ainda o respectivo Conselho expedir 

resoluções para o cumprimento da Política Municipal de 

Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente. 

CAPÍTULO III 

DAS ETAPAS OBRIGATÓRIAS 

Art.10. O Serviço Família Acolhedora seguirá, 

obrigatoriamente, as seguintes etapas:  

I - inscrição das famílias candidatas; 

II - reunião informativa ou palestra de apresentação; 

III - seleção inicial das famílias candidatas; 

IV - análise documental das famílias candidatas; 

V - estudo psicossocial; 

VI - formação das famílias selecionadas; 

VII - devolutiva por meio de reunião; 

VIII - cadastro das famílias; 

IX - termo de adesão. 

Parágrafo único. O SFA possui o prazo de até 90 

(noventa) dias para a conclusão das etapas obrigatórias e 

encaminhamento das informações à autoridade judiciária.  

Seção I 

Da Inscrição 

Art. 11. A inscrição de famílias interessadas deverá ser 

permanente e simples, realizada por meio do site da 

prefeitura ou na Secretaria de Assistência Social, com o 

preenchimento de formulário específico para a coleta de 

dados dos interessados, que contemple, entre outras 

informações: 

I - dados pessoais: nome completo, data de nascimento, 

estado civil, dados da companheira ou do companheiro, 

quando for o caso; 

II - endereço completo e informações para contato, como 

e-mail e telefones; 

III - composição familiar: filhos (nome e idade) e outros 

moradores da residência (nome, idade e 

vinculação/parentesco); 

IV - motivo(s) do interesse em acolher; 

V - indicação de como soube do SFA. 

Seção II 

Da Reunião Informativa 

Art. 12. Após o preenchimento do formulário de inscrição, 

a equipe técnica do SFA realizará reunião(ões)/encontro(s) 

para apresentação detalhada do Serviço às famílias 

interessadas.  

§1º Esses encontros podem ser individuais – com apenas 

uma família – ou em grupo, reunindo mais de uma família, e 

devem ser definidos conforme a realidade local, a 

disponibilidade da equipe e o retorno obtido com as ações 

de divulgação.  
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§2º O objetivo dessa etapa é oferecer à(s) família(s) 

candidata(s) informações mais aprofundadas sobre o 

acolhimento como medida protetiva excepcional e 

provisória, o funcionamento cotidiano do SFA, a busca pela 

reintegração à família natural, sempre que possível, e os 

resultados esperados com o trabalho.  

§3º As famílias devem ser informadas sobre a distinção 

entre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o 

Programa Família Guardiã, a adoção, o programa de 

apadrinhamento afetivo e outros programas ou iniciativas 

semelhantes. 

Seção III 

Seleção Inicial das Famílias Candidatas 

Art. 13. As famílias acolhedoras prestarão serviço de 

caráter voluntário, sendo que os seguintes requisitos devem 

ser atendidos: 

I - o(a) responsável familiar deve ser pessoa maior de 

idade, sem restrição quanto ao gênero e ao estado civil; 

II - deve haver concordância por parte de todos os 

membros maiores de idade do núcleo familiar em aderir ao 

Serviço; 

III - a família deve residir no município de Araguaína, no 

mínimo, há 2(dois) anos; 

IV - deve haver disponibilidade de tempo e interesse por 

parte dos membros em ter sob sua responsabilidade 

criança(s) e/ou adolescente(s), zelando pelo seu bem-estar; 

V - deve ser emitido, pela Equipe Técnica do Serviço, 

parecer psicossocial favorável à família; 

VI - devem ser apresentados atestados de antecedentes 

criminais por todos os membros do núcleo familiar que sejam 

maiores de idade; 

VII - devem ser apresentados atestados de saúde física 

e mental de todos os membros do núcleo familiar que sejam 

maiores de idade; 

VIII - os membros da família que residam no domicílio 

não podem estar envolvidos com o uso abusivo de álcool, 

com uso de drogas ou de substâncias assemelhadas; 

IX - deve-se comprovar a renda familiar; 

X - deve-se possuir espaço físico adequado na residência 

para acolher a(s) criança(s) ou o(a/s) adolescente(s); 

XI - deve haver disponibilidade para participação do 

processo de formação inicial, desde a habilitação até as 

demais atividades atinentes ao funcionamento do serviço; 

XII - a família não deve estar habilitada ou em processo 

de habilitação no Sistema Nacional de Adoção, conforme 

art. 34, §3º do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Parágrafo único. A Equipe Técnica do Serviço realizará 

sindicância social direcionada aos membros do núcleo 

familiar que sejam maiores de 14 (quatorze) anos e menores 

de 18 (dezoito) anos. 

Seção IV 

Análise Documental Das Famílias Candidatas 

Art. 14. Com o fim de comprovar o atendimento aos 

requisitos listados no Art. 13, as famílias deverão apresentar 

os seguintes documentos de todos os componentes do 

núcleo familiar: 

I - Carteira de Identidade; 

II - CPF; 

III - Certidão de Nascimento ou Casamento (quando for 

o caso); 

IV - Comprovante de Residência; 

V - Certidão de Antecedentes Criminais para os membros 

maiores de 18 anos; 

VI - Comprovante de vínculo trabalhista com 

apresentação de carteira de trabalho, contrato trabalhista ou 

equivalente; 

VII - Se aposentado ou pensionista, apresentar o 

comprovante de renda; 

VIII - Dados Bancários; 

IX - Laudo médico e psicológico para os membros da 

família maiores de 18 anos; 

X - Declaração da Intenção de Não Adoção; 

XI - Declaração de Ciência do Objetivo Transitório do 

Serviço; 
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XII - Certidão de Nascimento, RG ou CPF para menores 

de 18 anos. 

Seção V 

Do Estudo Psicossocial 

Art. 15. A seleção entre as famílias será feita por meio de 

estudo psicossocial com todos os membros da família, 

sendo essa etapa de caráter eliminatório, a qual envolverá 

entrevistas individuais e coletivas, dinâmicas de grupo e 

visitas domiciliares. 

Parágrafo único. O mencionado estudo é de 

responsabilidade da equipe técnica do SFA. 

Seção VI 

Da Formação Das Famílias Selecionadas 

Art. 16. A preparação das famílias cadastradas que 

apresentam interesse para habilitação no serviço será feita 

mediante: 

I - participação em capacitação preparatória de caráter 

continuado; 

II - orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e 

entrevistas.  

Seção VII 

Da Devolutiva, do Cadastro das Famílias e do Termo de 

Adesão 

Art. 17. Durante qualquer etapa da seleção e formação 

inicial, a família candidata ou a equipe do SFA poderá 

solicitar o agendamento de um atendimento para tratar 

sobre o processo em curso. 

Art.18. Caso a equipe técnica identifique que uma 

determinada família não possui perfil para realizar o 

acolhimento, a informação deve ser logo apresentada à 

família candidata, interrompendo sua formação em curso. 

Art. 19. As famílias acolhedoras deverão ter suas 

informações pessoais mantidas em cadastro específico, 

atualizado permanentemente pela equipe técnica do SFA.  

Art. 20. O Termo de Adesão será emitido pelo SFA para 

a família considerada apta a participar do Serviço após o 

término do processo de formação e avaliação. 

Parágrafo único. A família acolhedora assinará o Termo 

de Adesão durante a devolutiva do processo de formação 

manifestando sua concordância e aceitação em seguir as 

diretrizes e normas que regulamentam o SFA, assim como 

as obrigações e compromissos assumidos a partir de sua 

inserção. 

CAPÍTULO IV 

DAS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 

Art. 21. Fica limitada a guarda de 01 (uma) criança ou 

adolescente por família, salvo quando houver grupo de 

irmãos, nos termos do art. 92, inciso V, da Lei Federal nº 

8.069/90, situação na qual poderá a família obter a guarda 

de todo o grupo, conforme análise da equipe técnica e do 

poder judiciário.  

Art. 22. São obrigações da família acolhedora enquanto 

estiver com a guarda da(s) criança(s) ou adolescente(s):  

I - prestar assistência material, moral, educacional e 

afetiva à(s) criança(s) ou adolescente(s);  

II - atender às orientações da equipe técnica do serviço 

de acolhimento familiar e participar do processo de 

acompanhamento e capacitação continuada;  

III - prestar informações sobre a situação da(s) criança(s) 

ou adolescente(s) acolhido(a/s) à equipe técnica do serviço 

de acolhimento familiar; 

IV - contribuir na preparação da(s) criança(s) ou 

adolescente(s) para o retorno à família natural ou extensa e, 

na impossibilidade, a colocação em família substituta, 

sempre sob orientação da equipe técnica; 

V - participar dos encontros de estudo e troca de 

experiências com todas as famílias, com abordagem sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, questões sociais 

relativas à família natural, relações intrafamiliares, guarda 

como medida de colocação em família substituta, papel da 

família acolhedora e outras questões pertinentes; 

VI - respeitar as diferenças sociais, de crença, raciais, 

sexuais, de gênero, de história,  dentre outras,  tanto no que 

diz respeito à(s) criança(s) ou adolescente(s) acolhido(as) 

como à sua família natural; 

VII - ter capacidade de escuta empática e comunicação 

não violenta; 
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VIII - ter rotina familiar organizada, visando ao 

desenvolvimento biopsicossocial saudável da(s) criança(s) 

e/ou adolescente(s) acolhido(s). 

Art. 23. Nos casos de inadaptação, a família procederá à 

desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos 

cuidados com o(a/s) acolhido(a/s) até o novo 

encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade 

judiciária, após ouvido o Ministério Público, conforme art. 35 

do ECA. 

CAPÍTULO V 

DA PERMANÊNCIA NA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

Art. 24. Cabe à Autoridade Judiciária a inclusão de 

crianças ou adolescentes no Serviço por meio do 

acolhimento em família cadastrada até que haja condições 

para o usuário do serviço retornar à família natural/extensa 

ou ser incluído em família substituta. 

Art. 25. O tempo de permanência da criança/adolescente 

na Família Acolhedora não se prolongará por mais de 18 

(dezoito) meses, salvo comprovada necessidade, a critério 

da Autoridade Judiciária, conforme art. 19, §2º do ECA. 

Art. 26. A criança ou adolescente inserido(a) em 

acolhimento familiar terá sua situação reavaliada no máximo 

a cada 03 (três ) meses.  

CAPÍTULO VI 

DO DESLIGAMENTO E DA REINTEGRAÇÃO 

Art. 27. Nos casos em que a família acolhedora for 

desligada do serviço, sem que o desligamento tenha 

ocorrido mediante má conduta de qualquer espécie 

praticada por seus membros, a mesma poderá ser 

reintegrada ao serviço: 

I - para o acolhimento da mesma criança, adolescente ou 

grupo de irmãos a que fez referência o primeiro processo ou 

II - para o acolhimento de outra criança, adolescente ou 

grupo de irmãos(ãs). 

Parágrafo único. Em qualquer dos casos a família 

interessada deverá passar novamente pelas etapas 

previstas nos incisos IV, V, VII e VIII do art. 10 desta Lei. 

Art. 28. A família perderá o direito ao benefício e 

desligamento do serviço, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades previstas em lei, quando:  

I - praticar quaisquer dos crimes e/ou infrações previstos 

na Lei Federal nº 8.069/90; 

II - demonstrar desinteresse em cuidar da(s) criança ou 

do(a/s) adolescente(s), comprovado após análise da equipe 

técnica do Serviço; 

III - demonstrar interesse maior pelo auxílio, acima do 

bem-estar do(a/s) acolhidos(a/s); 

IV - desatender ou deixar o acompanhamento da equipe 

multiprofissional; 

V - o(a/s) acolhido(a/s) demonstrar(em) desinteresse em 

permanecer na família, comprovado após avaliação da 

equipe técnica do Serviço;  

VI - tiver suspensa ou revogada a guarda pela autoridade 

competente. 

Parágrafo único.  Nos casos dos incisos V e VI, a família 

acolhedora perderá o benefício, mas poderá continuar 

cadastrada no Serviço de Acolhimento Familiar em Família 

Acolhedora. 

CAPÍTULO VII 

DOS RECURSOS 

Art. 29. A família acolhedora que obtiver a guarda 

temporária por meio do SFA receberá, dentro dos trâmites 

legais, auxílio equivalente a 1(um) salário mínimo vigente 

por criança/adolescente acolhido(a), para custeio de 

despesas relativas à alimentação, vestuário, lazer, higiene, 

material escolar e outras despesas que sejam essenciais 

para o bem-estar físico, mental e social do usuário do 

Serviço. 

§ 1º O valor do auxílio será proporcional ao período (dias) 

em que a família permanecer com a criança/adolescente.  

§ 2º A família receberá este auxílio enquanto dispuser da 

guarda temporária. 

§3º O pagamento de que trata o caput deste artigo será 

efetuado mensalmente, mediante apresentação de 

requisição feita pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, responsável pela coordenação e acompanhamento 

do Serviço. 

Art. 30. A Equipe Técnica do Serviço fica responsável 

pelo acompanhamento da família e repasse de informações 

ao setor financeiro da Secretaria de Assistência Social, 
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sempre que houver a perda da guarda provisória da criança 

ou adolescente, para que seja cessado o pagamento do 

auxílio.  

Art. 31. As despesas de que trata este capítulo serão 

financiadas com recursos do Fundo Municipal para a 

Infância e Adolescência (FIA) e, subsidiariamente, pelo 

Tesouro Municipal, o qual será responsável pela 

manutenção do serviço. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 32. A presente Lei poderá ser regulamentada por 

Decreto. 

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário, em 

especial a Lei nº 2733, de 05 de maio de 2011, e a Lei nº 

2986, de 28 de dezembro de 2015. 

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3364, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

Dispõe sobre a instituição no âmbito desta 

municipalidade o “Araguaína para Cristo” e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do município 

de Araguaína o “Araguaína para Cristo”. 

Art. 2º O “Araguaína para Cristo”, tem como objetivos: 

I - unir as pessoas que professam a Fé Cristã no 

Município de Araguaína e entornos; 

II - declarar a paz e o amor de Jesus por todos; 

III - promover arte e cultura no Município, através da 

música, dança e artes cênicas. 

Art. 3º O “Araguaína para Cristo” será realizado na 

primeira quinzena do mês de maio de cada ano. 

Art. 4º O “Araguaína para Cristo” terá em seu calendário 

02 (dois) dias de evento, ficando destinado: 

I - 01 (um) dia à Comunidade Católica, sendo ela 

responsável pela organização do evento; 

II - 01 (um) dia à Comunidade Evangélica, sendo ela 

responsável pela organização do evento; 

Art. 5º Caberá ao Chefe do Executivo convocar a 

comissão, formada por pastores e padres voluntários, para 

organização anual do evento “Araguaína para Cristo”. 

Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste 

artigo será formada por membros das Igrejas Evangélica e 

Católica. 

Art. 6º O recurso será proveniente da Secretaria de 

Esporte, Cultura e Lazer. 

Parágrafo único. Os recursos previstos na presente Lei, 

serão destinados e aplicados nas operações e execução 

deste programa compatível com os seus objetivos, 

contemplando artistas a nível nacional. 

Art. 7º As despesas decorrentes da implantação desta lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta Lei será regulamentada, no que couber, por 

decreto do Poder Executivo Municipal. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Executivo Municipal 

 

mailto:portal@araguaina.to.leg.br
https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/


 
CONTATO: portal@araguaina.to.leg.br                                                     ACESSE : https://araguaina.to.leg.br/diario-oficial/ 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110 

Fone: (63) 3416-0401| www.araguaina.to.leg.br | portal@araguaina.to.leg.br 

13 

ANO II - Nº 112 – 09 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3365, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

Institui, no âmbito do Município de Araguaína, o 

Programa de Prevenção e Controle de 

Diabetes em Crianças e Adolescentes e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de 

Araguaína, o Programa de Prevenção e Controle de 

Diabetes em Crianças e Adolescentes a ser desenvolvido 

pelo Poder Executivo Municipal especialmente nos 

estabelecimentos de ensino do Município.  

Parágrafo único. São objetivos do Programa de 

Prevenção e Controle de Diabetes em Crianças e 

Adolescentes: 

I - realização de pesquisas visando ao diagnóstico 

precoce da doença; 

II - diagnóstico precoce da diabetes ou detecção dos 

fatores de risco em crianças e adolescentes, definindo 

medidas preventivas para evitar ou para protelar o 

desenvolvimento da doença; 

III - evitar ou diminuir as complicações decorrentes do 

desconhecimento ou da desinformação inerentes à condição 

da pessoa com diabetes. 

Art. 2º Para consecução dos objetivos do Programa 

instituído por esta Lei, poderão ser implementadas, dentre 

outras, as seguintes iniciativas: 

I - identificação e acompanhamento de crianças e 

adolescentes com de diabetes; 

II - disponibilização aos pais ou responsáveis pelas 

crianças ou adolescentes de questionário para obtenção de 

informação necessárias à identificação da condição de 

pessoa com diabetes ou para identificação dos fatores de 

riscos de desenvolvimento da doença; 

III - conscientização de pais, professores e outras 

pessoas do convívio habitual com crianças e adolescentes 

quanto aos sintomas e gravidade da diabetes e aos sintomas 

da hipoglicemia;  

IV -  orientação sobre alimentação saudável e adequada 

às necessidades humana, nos termos da Lei Municipal nº 

2924, de 04 de maio de 2015; 

V - disponibilização dos meios e condições necessários 

para a prática diária de atividade física adequada; 

VI - geração de dados estatísticos sobre o número de 

crianças e adolescentes atendidos, suas condições de 

saúde e de aproveitamento escolar; 

VII -  abordagem do tema nas reuniões escolares em 

geral, como forma de difusão das informações acerca da 

doença. 

Art. 3º Se a avaliação a que se refere o inciso II do art. 2º 

desta Lei indicar que a criança ou o adolescente pode ter 

diabetes, os pais ou responsáveis serão orientados a buscar 

atendimento médico especializados. 

Parágrafo único. Em caso de confirmação do diagnóstico 

de diabetes ou do risco de surgimento da doença, os pais ou 

responsáveis apresentarão à unidade escolar documento 

médico indicando qual a restrição alimentar do aluno do qual 

anexará cópia ao prontuário escolar do aluno, com 

encaminhamento para providências de alimentação 

diferenciada, conforme previsto no inciso IV do art. 2º desta 

Lei. 

Art. 4º O Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

participará das ações que visem ao cumprimento do 

disposto nesta Lei.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Ygor Sousa Cortez 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3366, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 
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Dispõe sobre a criação da Parceria Adote uma 

Praça no Município de Araguaína e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de 

Araguaína, a Parceria Adote uma Praça, com o objetivo de 

estabelecer acordos de colaboração entre o Município e 

empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas 

interessadas em financiar melhorias e manutenções ou zelar 

de praças públicas no Município. 

Art. 2º São objetivos da Parceria Adote uma Praça: 

I - manter a limpeza dos locais públicos mencionados no 

artigo 1º desta Lei; 

II - garantir o bom estado de conservação das áreas de 

lazer e espaços públicos em geral; 

III - aumentar o número de áreas conservadas e limpas 

no Município; 

IV - incentivar a melhoria da limpeza pública municipal; 

V - reduzir as despesas do Município com manutenção 

dos espaços públicos, contemplando os locais que não são 

assistidos devido à falta de recursos municipais; 

VI - estimular a parceria público-privada; 

VII - conscientizar a população sobre a importância de ter 

uma cidade limpa em termos de higiene e saúde. 

Art. 3º Para efeitos desta Lei, são considerados 

logradouros públicos, objeto da parceria, as praças, os 

parques e os canteiros. 

Parágrafo único. O adotante do logradouro público fica 

responsável pela sua conservação e limpeza, incluindo o 

corte da grama e manutenção dos equipamentos existentes. 

Art. 4º Considera-se adotante, para efeito desta Lei, a 

empresa privada, a entidade social ou a pessoa física que 

se responsabilizar pela conservação e manutenção do local 

objeto de adoção. 

Parágrafo único. Fica facultada a possibilidade de uma 

mesma unidade ser adotada por mais de um interessado, 

formando, assim, uma relação mútua. 

Art. 5º Os interessados em participar da parceria de que 

trata esta Lei deverão protocolar requerimento junto ao 

Poder Executivo Municipal, instruído com os seguintes 

documentos: 

I - Contrato Social, Estatuto devidamente registrado, ou 

carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço de 

pessoa física; 

II - proposta contendo a intenção da parceria; 

III - indicação e/ou sugestão do local a ser adotado. 

Parágrafo único. Ficam excluídos da participação da 

parceria: 

I - aqueles que estejam impedidos de licitar ou que 

tenham sido declarados inidôneos perante o Poder Público 

Municipal; 

II - entidades que estejam em débito fiscal com o 

Município de Araguaína ou que estejam sujeitos à cobrança 

de reparações de prejuízos causados ao erário. 

Art. 6º As empresas ou pessoas físicas que adotarem 

uma unidade ficam autorizadas a colocar placas na unidade 

adotada com os dizeres “Adotamos esta Praça”, respeitando 

o padrão de medidas de 30 cm (trinta centímetros) de altura 

por 60 cm (sessenta centímetros) de largura, podendo 

conter a logomarca da empresa/entidade, sempre prezando 

pela razoabilidade na interação com a paisagem. 

Art. 7º A adoção de que trata esta Lei não gera qualquer 

direito de exploração comercial na unidade adotada, sendo 

vedado qualquer ato contrário à Lei Municipal nº 1.778, de 

29 de dezembro de 1997. 

§ 1º Fica vedado consignar, junto ao bem adotado, a 

veiculação de propaganda de marcas de cigarro, 

propagandas que atentem ao pudor, com sigla de partido 

político, de instituições religiosas e nomes de detentores de 

cargos eletivos ou de candidatos no pleito eleitoral. 

§ 2º Fica proibida a permissão de invasão, por meio de 

obra ou construção de caráter provisório, por parte da 

empresa ou pessoa física adotante, conforme dispõe o § 2º 

do artigo 27 da Lei Municipal nº 1.778, de 29 de dezembro 

de 1997. 

§ 3º Fica proibido podar, cortar, danificar, remover, 

derrubar ou sacrificar árvores ou espécimes da arborização 

pública, sendo de controle único da Prefeitura Municipal, por 
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meio de seu órgão competente, autorizar ou realizar esse 

serviço, com solicitação por escrito ou por contrato de 

execução, conforme dispõe o artigo 29 da Lei Municipal nº 

1.778, de 29 de dezembro de 1997. 

Art. 8º Os custos relativos à manutenção das praças ou 

espaços públicos são de inteira responsabilidade das 

empresas privadas, entidades sociais ou das pessoas 

físicas parceiras do programa. 

Parágrafo único. O aperfeiçoamento da parceria não gera 

ao adotante qualquer direito de ressarcimento das despesas 

eventualmente realizadas, mesmo que haja o desfazimento 

da adoção. 

Art. 9º As disposições da presente Lei devem ser 

analisadas em conjunto com as disposições do Código de 

Postura do Município, Lei nº 1.778, de 29 de dezembro de 

1997. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3367, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 3247, de 22 de 

novembro de 2021, que dispõe sobre a criação 

do Programa Rua do Ciclismo e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam acrescentados o inciso III e os §§ 1º e 2º ao 

artigo 2º da Lei nº 3247, de 22 de novembro de 2021, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º [...]. 

[...] 

III - oferecer acompanhamento fisiológico, 

avaliação de capacidade física e orientação 

sobre atividades físicas mais adequadas aos 

participantes do programa e sobre suas 

respectivas limitações. 

§ 1º Para cumprimento do disposto no inciso III 

do caput deste artigo, o Poder Executivo 

Municipal poderá estabelecer as parcerias 

necessárias com a iniciativa privada, 

instituições educacionais e/ou esportistas. 

§ 2º Nos casos previstos no § 1º deste artigo, o 

Poder Executivo Municipal poderá, em 

contrapartida, autorizar a divulgação 

promocional das empresas participantes do 

Programa, restrito ao logradouro ou via na qual 

estão sendo desenvolvidas as atividades 

físicas. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3368, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

Concede atendimento prioritário às pessoas em 

tratamento oncológico nos estabelecimentos 

públicos e privados do município de Araguaína 

e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica determinado que os estabelecimentos 

públicos, as agências bancárias, os estabelecimentos 

comerciais e os estabelecimentos privados de prestação de 

serviço de qualquer natureza, no município de Araguaína, 

prestarão, durante todo o horário de funcionamento, 

atendimento prioritário às pessoas que fazem qualquer tipo 

de tratamento oncológico. 
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§ 1º Para ter direito ao atendimento prioritário, o paciente 

deverá estar munido de declaração médica que ateste a sua 

condição. 

§ 2º Os estabelecimentos indicados no caput deste artigo 

deverão dar ampla divulgação ao conteúdo desta Lei em 

suas dependências. 

Art. 2º O atendimento preferencial a pessoas em 

tratamento oncológico far-se-á não somente pela 

disponibilização de guichês ou unidades de atendimento 

exclusivo, quando assim dispostos pelo estabelecimento, 

mas também pela garantia de preferência no atendimento 

em qualquer dos guichês ou unidades disponíveis para o 

atendimento ao público em geral. 

Parágrafo único. O atendimento preferencial a que se 

refere o caput deste artigo fica garantido a pessoas com 

deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com 

crianças de colo, obesos e portadores de fibromialgia, em 

conformidade com às Leis Municipais nº 3.117, de 29 de 

novembro de 2019, e nº 1.975, de 29 de maio de 2001. 

Art. 3º Em caso de descumprimento desta Lei, o 

estabelecimento ficará sujeito à multa, mediante 

regulamentação do Poder Executivo Municipal. 

Art. 4º Cabe ao Poder Executivo Municipal, por meio de 

regulamentação, definir e editar normas complementares 

necessárias à execução da presente Lei. 

Art. 5º As despesas decorrentes com a execução da 

presente Lei ocorrerão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data de sua publicação oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Geraldo Francisco da Silva 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3369, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

Institui a Companha Maio Laranja, destinada ao 

enfrentamento da violência sexual contra 

crianças e adolescentes, e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do município de 

Araguaína, a Campanha Maio Laranja, destinada ao 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes.  

Art. 2º A presente Campanha tem como objetivo realizar, 

durante o mês de maio, a critério do Poder Executivo 

Municipal, atividades para conscientização, prevenção, 

orientação e combate ao abuso e exploração sexual da 

criança e do adolescente. 

Parágrafo único. As atividades a que se refere o caput 

deste artigo poderão ser realizadas em conjunto e em 

observância à Lei Municipal nº 3239, de 10 de dezembro de 

2021, e à Lei Municipal nº 3108, de 23 de setembro de 2019. 

Art. 3º O Poder Público Municipal poderá realizar 

parcerias com o conselho tutelar, escolas, entidades 

públicas e privadas para promover a campanha de combate 

e enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes. 

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Alcivan José Rodrigues 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3370, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 
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Institui, no âmbito do Município de Araguaína, a 

Feira do Livro, Leitura e Literatura e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituída, no âmbito do Município de 

Araguaína, a Feira do Livro, Leitura e Literatura a ser 

realizada, anualmente, no mês de maio. 

Art. 2º São objetivos da Feira do Livro, Leitura e 

Literatura: 

I - formar no Município um público leitor, democratizando 

o acesso ao livro e a seu uso, de forma ampla, como meio 

de difusão da cultura e transmissão de conhecimento; 

II - estimular a circulação do livro no Município de 

Araguaína e região; 

III - garantir às pessoas com necessidades especiais 

oportunidades de acessar livros e outros suportes de leitura; 

IV - estimular o hábito da leitura entre os munícipes, 

visando à diversidade cultural, de gênero e étnica; 

V - promover o acesso à literatura por meio da leitura do 

livro literário; 

VI - realizar palestras, oficinas, leituras compartilhadas, 

saraus, bate-papos com autores, talk-shows e espetáculos 

teatrais; 

VII - incentivar a produção literária de Araguaína através 

de concursos literários com premiações e certificados, para 

todas as faixas etárias de participantes; 

VIII - promover concursos literários de contos, romance, 

teatro e poesia para estudantes da rede de ensino público e 

privado, com premiação, para estimular a produção literária, 

podendo, para tanto, firmar convênios com entidades 

interessadas; 

IX - estimular a visitação da população à rede de ensino 

municipal e bibliotecas municipais; 

X - elaboração de cursos e oficinas de criação literária; 

XI - realização de festivais, concursos, exposição de 

textos e poesias na rede municipal de ensino e nas 

bibliotecas municipais; 

XII - edição e distribuição gratuita, na rede municipal de 

ensino, nas bibliotecas municipais e em outros meios de 

convivência coletiva, de livretos de poesia e de contos de 

autores que estão em domínio público; 

XIII - promover campanhas de conscientização com os 

pais de alunos para que estimulem os filhos ao hábito da 

leitura.  

Art. 3º Para implementação da Feira do Livro, Leitura e 

Literatura, poderá a Prefeitura Municipal estabelecer 

parcerias com a iniciativa privada, com entidades públicas 

ou com instituições integrantes do terceiro setor. 

Art. 4º A Feira do Livro, Leitura e Literatura promoverá a 

exposição de obras de autores locais, nacionais e 

internacionais, a visitação às bibliotecas e a realização de 

feiras de livros. 

Art. 5° O Poder Público Municipal poderá prestar apoio 

institucional à Feira do Livro, Leitura e Literatura, 

disponibilizando a infraestrutura necessária à sua 

realização. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Alcivan José Rodrigues 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3371, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

Torna obrigatória, no âmbito do município de 

Araguaína, a afixação de cartaz nas repartições 

públicas, terminais rodoviários e em ônibus 

coletivos alertando sobre o crime de 

importunação sexual e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 
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Art. 1º Fica determinado que as repartições públicas 

municipais, os terminais rodoviários e os ônibus do 

transporte público coletivo de passageiros no município de 

Araguaína devem afixar cartaz alertando sobre o crime de 

importunação sexual.  

Art. 2º O cartaz deve conter a transcrição do art. 215-A 

do Código Penal Brasileiro, incluído pela Lei Federal n° 

13.718, de 24 de setembro de 2018, com o seguinte texto: 

“Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso 

com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de 

terceiro é crime. Pena de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos, se o ato não constitui crime mais grave (art. 215-A do 

Código Penal Brasileiro)”. 

Art. 3º O cartaz deve ser afixado em local visível ao 

público com as especificações definidas por regulamento 

exarado pelo Poder Executivo Municipal, observando as 

seguintes orientações: 

I - possuir dimensões equivalentes a de uma folha de 

papel A4; e 

II - ser grafado em fonte Arial e tamanho não inferior a 24. 

Art. 4º As empresas que desobedecerem às exigências 

contidas nesta Lei estarão sujeitas às penalidades 

regulamentadas pelo Poder Executivo Municipal.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Matheus Mariano de Sousa 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3372, DE 09 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

Declara de utilidade pública a Associação 

Coletivo de Mulheres Maria Criativa – ACMC no 

Município de Araguaína. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art.1º Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Coletivo de Mulheres Maria Criativa, com CNPJ nº 

43.035.838/0001-23 e localizada na Avenida Cônego João 

Lima, nº 2940, Centro, CEP 77.805-010, na cidade de 

Araguaína, Estado do Tocantins.  

Parágrafo único. A Associação Coletivo de Mulheres 

Maria Criativa está constituída na forma de associação sem 

fins lucrativos e tem prestado relevantes serviços sociais à 

comunidade araguainense. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 09 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 

Autor: Wilson Lucimar Alves Carvalho 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3373, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 

2764, de 26 de dezembro de 2011. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, APROVOU, e Eu, Prefeito Municipal, no uso de 

minhas atribuições legais, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art.1º Fica revogada a Lei Municipal nº 2764, de 26 de 

dezembro de 2011.  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

oficial. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 12 dias do mês de dezembro de 2022. 

GIDEON DA SILVA SOARES 

- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína – TO. 
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Autor: Vereadores 
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